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 و :بخش

اين كتاب جا بجا شده زيرا بسياري قابله ها ضرورت نخواهند داشت  ۀوش هاي خاص زير در يك فصل جداگانر

از آنجائيكه بيشتر والدت ها خوب پيش مي روند، ضرورت نخواهد بود كه بسيار به . تا از آن استفاده نمايند

اگر شما نزديك به كمك طبي قرار داشته باشيد در مورد آموزش اين روش ها  و يا. تكرار از آن ها استفاده شود

 .با مسوول صحي منطقوي يا مسوول صحي دولتي صحبت نمائيد

استفاده از ين روش ها را داشته باشند، كوشش كنيد شخصي را پيدا  ۀيكه قابله ها در مناطق شما اجازدر صورت

ش از ين رو آموزش اكثر. ها را تدريس نمايد تا براي شما اين روش باشدنمائيد كه در ين مورد مهارت داشته 

هر ميتواند تمرينات يك معلم ما. زيادي هم موجود باشد، حتي اگر تصاوير ها از روي كتاب بسيار مشكل است

ما او ميتواند براي ش. شما را مراقبت نموده و بررسي نمايد، تا مطمئن گردد كه شما بدرستي آنرا انجام ميدهيد

 .روي يك خانم و والدت واقعي تدريس نمايد

ٌ با مسوولين صحي . هنددر بعضي مناطق قابله ها اجازه ندارند كه اينگونه روش ها را انجام د: احتياط لطفا

بسياري . ، نقايصي نيز دارندها همانگونه كه مفاد هائي دارند تمام روش. خود در ين رابطه صحبت نمائيد ۀمنطق

اگر شما آنها را غلط اجرا نموده و يا . اگر بدرستي اجرا نشوند مي توانند خطرناك باشند روش هاي اين بخش

هيچگاه يك  .ضرر هاي بيشتري را بوجود آوريد ،در زمان نادرست اجرا مي كنيد، ميتوانيد نسبت به خوبي

 :جزء دارد 2اين بخش روش هاي خاص . روش طبي را استفاده ننمائيد اگر ضرورت واقعي آن موجود نباشد

 ( 24فصل )د خارج از شفاخانه انجام شوند نروش هاي خاصي كه ميتوان 

  ( 25فصل )روش هاي خاصي كه اغلباٌ در شفاخانه استفاده مي گردند 

لفي را در اين فصل روش هاي مورد استفاده در شفاخانه به قابله ها تدريس نخواهد شد ، مگر روش هاي مخت 

ٌ در شفاخانه ، تشريح مينمائيم تا قابله بتواند به خانواده ها كمك نمايد كه اگر مادر به دنده مي شواستفا كه اغلبا

 .شفاخانه برود چه انتظاراتي بايد داشته باشد

 

 

 


